
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

№46 
ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
14 ЮНИ 2019 г. – Х. „ТРИМОНЦИУМ“ ЗАЛА „ПЪЛДИН“ 

Пловдив  
 

(14,10 часа) 
 

На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС  
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС  
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС  
4. Стефка Въжарова   
5. Албена Пискова  
6. Валя Гигова  
7. Веселка Коева (от 15,00 часа) 
8. Емил Ядков (от 14,45 часа) 
9. Красимир Краев (от 14,20 часа) 
10.  Лидия Атанасова 
11. Милен Ралчев 
12. Никола Рангелов  
13. Станислав Тонов (от 14,40 часа) 
14. Христо Христов 
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
 
Резервни членове на ВАС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева  
4. Румен Петков 
5. Светлана Проданова 
6. Йосиф Герон  
 
Присъстват още: 
Снежина Христова, председател - Силистра 
Петър Даскалов, зам.-председател - Стара Загора  
Мирослава Стръмска, председател на Контролния съвет – Стара Загора  
Иван Иванов, член на Контролния съвет – Стара Загора 
Оля Ботева, председател - Плевен  
Иван Демерджиев, председател – Пловдив  
Георги Баев, секретар – Пловдив  
Ивайло Данов, председател – София 
Юрий Бошнаков, председател – Бургас 
Валя Йорданова – Добрич 
Калина Милославова, новоизбран председател, невстъпила в длъжност – 

Варна  
Мария Димитрова, секретар – Варна 
Даниела Минева, председател – Велико Търново  
Иван Чолаков, председател – Благоевград  
Галина Бонева, председател – Шумен  
Иванка Баева, председател – Габрово  
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ОТСЪСТВА: 
Стефан Ботев  
 

Дневен ред: 
 
1. Информация за събития, мероприятия и становища. 
Докладва: Председателят на ВАдвС  
2. Финансови въпроси. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
3. Доклад на Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши 

адвокати – Пролетна сесия 2019  г.  
Докладва: Председателят на  комисията  
4. Обсъждане проект за Техническо задание за осъществяване 

измененията на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистрите на 
адвокатските съвети. 

Докладва: Емил Ядков 
5. Доклад за инвентаризация на сайта на ВАдвС и предложения за 

неговата актуализация. 
Докладват: Емил Ядков и Красимир Недев 

6.Доклад за подобряване медийното отразяване дейността на  българската 
адвокатура. 

Докладват: Председателят на ВАдвС и Красимир Недев 
7.Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: Членове на ВАдвС. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, налице е 

необходимият кворум, откривам днешното заседание. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1926 
Оставя без уважение искането на Атанас Атанасов за тълкувателно 

решение по въпроси, свързани със Закона за кооперациите, а също така и 
искането за актуализиране на Закона за кооперациите. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и с 1 
"въздържал се" прие  

Решение №1927 
Висшият адвокатски съвет да организира кръгла маса, посветена на 

отношенията между родители и деца - упражняване на родителски права, 
издръжка, лични отношения с децата, и други проблеми, която да бъде 
проведена през втората половина на септември или първата половина на 
октомври 2019  г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1928 

Висшият адвокатски съвет да направи искане за образуване на 
тълкувателно дело от Общото събрание на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС, за издаване на тълкувателно решение, поради 
съществуваща противоречива съдебна практика, по въпроса:  
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„Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни 
сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се 
произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна  е 
направила съответно възражение за нищожност?“, 

 във връзка със сигнал вх.№ 1064/9.04.2019 г. на адвокати Мариана 
Вълкова и Огнян Янков. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1929 

Да бъде направено предложение за образуване на тълкувателно дело 
и приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и 
Търговска колегии на ВКС, по въпросите:  

1. При произнасяне на съда (с уважаване, съответно отхвърляне) по 
заявено възражение за прихващане с вземане на ответника, надвишаващо 
по размер исковата претенция, силата на пресъдено нещо цялото вземане 
на ответника ли обхваща или само тази част, съответстваща на размера на 
иска?  

2. При уважаване на възражението хипотезата на т. 1 може ли 
ответникът да претендира разликата до пълния размер на своето вземане в 
последващ процес?“,  

във връзка със сигнал вх.№ 1065/9.04.2019 г. на адвокати Мариана 
Вълкова и Огнян Янков. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1930 

Възлага на експертите към Комисията по правни въпроси при 
Висшия адвокатски съвет, да направят анализ на съдебната практика по 
въпроса за отговорността за разноските, след което този анализ да бъде 
докладван в заседание на Висшия адвокатски съвет за вземане на 
становище. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1931 

Висшият адвокатски съвет намира, че не са налице основания за 
упражняване правомощията му по чл. 122, ал. 1 от Закона за адвокатурата, 
във връзка с чл. 125 от Закона за съдебната власт, тъй като не е налице 
противоречива съдебна практика по формулираните в искането на 
„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и 
съдебната система - Солидарност”, правни въпроси, нито е налице 
неправилна съдебна практика. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1932 

Възлага на секция „Гражданско право и процес” и експертите към 
Комисията по правни въпроси на Висшия адвокатски съвет, да разгледат 
искането на адвокат Румен Неков, за сезиране на Конституционния съд, на 
основание чл.150 ал.4 от КРБ, относно противоконституционност на 
разпоредби от ДОПК, с оглед установяване дали са налице текстове, които 
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да създават привилегировано положение на държавата, след което 
резултатът да бъде докладван на заседание на Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1933 

Възлага на адвокат Валя Гигова да изготви писма до Министерски 
съвет и до Агенцията по вписванията, във връзка с  актовете, подлежащи 
на вписване по чл. 84 от ЗННД. 

 
* * * 

Преписка вх.№1557/2019 г. Доклад във връзка с искането на адвокатско 
дружество „Василев и партньори”. Предложението на Агенция по геодезия, 
картография и кадастър. 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1934 

Възлага на секция „Гражданско право и процес” към Комисията по 
правни въпроси при Висшия адвокатски съвет, да изготви предложение за 
изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър, с възможност 
адвокати по електронен път да се снабдяват с поисканите от тях документи 
и да ги заверяват. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2 
"въздържали се" прие 

Решение №1935 
Утвърждава извършените разходи по Раздел І от финансовия доклад 

на главния секретар, вх.№1612/7.06.2019 г. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №1936 

Висшият адвокатски съвет да бъде съорганизатор на юбилейния 
Балкански правен форум през 2020 г., като мероприятието бъде 
финансирано със сума в размер на 10 000 лв.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 4 "против" и без 
"въздържали се" прие 

Решение №1937 
Отпуска сумата 700 лв. на Съюза на юристите в България, за 

провеждане мероприятие - концерт в Морската градина в град Бургас, на 
Струнния оркестър към Културния дом на Съюза на юристите в България. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 
"въздържал се" прие 

Решение №1938 
Отклонява искането на адвокат Константин Денчев от Плевенската 

адвокатска колегия, вх.№1585/6.06.2019 г., тъй като не са налице основания 
за преразглеждане решението на Висшия адвокатски съвет, относно отказ 
да бъде отпусната финансова помощ за издаване на книга със сонети. 
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* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 
"въздържал се" прие 

Решение №1939 
Приема доклада на комисията за провеждане на изпит за адвокати и 

младши адвокати – Пролетна сесия 2019  г., вх.№1635/10.06.2019 г.  
Възлага на комисията, след изтичане на срока по чл. 17 от Наредба 

№2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши 
адвокати, писмените работи на участвалите в изпита кандидати, тестове и 
решения на казуси, да бъдат унищожени. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 6 "против", без 
"въздържали се" прие 

Решение №1940 
Отлага разглеждането на т. 4 от дневния ред – „Обсъждане проект за 

Техническо задание за осъществяване измененията на Наредба №3 за водене 
и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети”.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1941 

Приема доклад вх.№1653/12.06.2019 г., относно инвентаризация на 
сайта на ВАдвС и предложения за неговата актуализация, на работната 
група, сформирана с Решение №1902/31.05.2019 г., и предложенията, които 
са направени от работната група в раздели ІІ, ІІІ и ІV от доклада. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма 
"въздържали се" прие 

Решение №1942 
Освен в социалната мрежа Фейсбук, Висшият адвокатски съвет да 

има страница в Линкедин, която да препраща към самия сайт на Висшия 
адвокатски съвет, като има двустранна  връзка между сайта на Висшия 
адвокатски съвет и страниците във Фейсбук и Линкедин. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма 
"въздържали се" прие 

Решение №1943 
На сайта на Висшия адвокатски съвет да бъде създадена възможност 

за проучване мненията на адвокатите и гражданите, по важни за 
адвокатурата въпроси.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №1944 

Възлага на експерта при Висшия адвокатски съвет Симона Велева, 
да изготви правила за администриране на сайта на Висшия адвокатски 
съвет, да ги предложи на работната група, за да бъдат докладвани в 
заседанието на 19 юли 2019 г. 
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* * * 
 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални 

преписки. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Благодаря Ви, колеги.  
Другите точки остават за заседанието за 19.07.2019 г. 
Закривам днешното заседание. 
 

(17,15 часа) 
                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
 
                                                                    РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА 
 
Стенограф:  
                  (Р. Никова)  
 
 
 
 
 


